ایسنا :عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فوقتخصص ریه ،آسم و
آلرژیگفت:عواملمحیطیمیتواندباعثافزایششیوعآسمشود،بچههاییکهدردوران
شیرخوارگی شیر مادر استفاده می کنند ،خطر ابتال به آسم درآنها به مراتب کمتر است.
دکتر «رستم یزدانی» در باره مادرانی که در دوران بارداری سیگار مصرف میکنندگفت:
اگر کودکان در دو سال اول زندگیشان تماس با دود سیگار داشته باشند خطر ابتالی آنها
بهآسمبیشتراست.ویبابیاناینکهدرحالحاضردربینجوامعمختلفتقریبادراطفال
بین  7تا  15درصد و در بالغان  7تا  10درصد شیوع دارد ،گفت :آسم بیماری غیرقابل
برگشت است و اگر فردی مبتال به آسم شد تا پایان عمر این بیماری را دارد.

فرزندان والدین
سیگاری در خطر
ابتالی به آسم
هستند

خبر

نیمنگاهی هم به
اقتصاد کشورمان بکنیم
 محسن جالل
کوچکتریــن تغییــر در
جــدول رقابتهــای اللیگا
یــا لیــگ برترانگلیس،حال
چند میلیــون جوان ایرانی را
دگرگون میکند.
تغییرات جزیی در جایگاه
تیم ملی ،در ردهبندی فیفا انتشار هزاران تحلیل و
نظر را به دنبال دارد.
قلیان کشیدن دو بازیکن یا رانندگی پرخطر دو
بازیکن دیگر تا مدتها تیتر اول رسانههای ورزشی
میشود .دهها رسانه ورزشی داریم که کوچکترین
تحــرکات در میادین فوتبــال را رصد میکنند و
چند میلیــون عالقهمند که هیچ حرکتی را از نظر
دور نمیدارنــد و من در عجبم که چرا تغییرات در
مهمترین شاخصهای اقتصادی،خمی به ابروی آنها

نمیاندازد.
ظرف روزهای گذشــته در حالی که رسانههای
اصالحطلــب و اصولگرا به تخریب هم مشــغول
بودند و در حالی که سیاستمداران داشتند انتصاب
استانداران را تجزیه و تحلیل میکردند ،پانزدهمین
گزارش بانکجهانی درباره ســهولت کســب وکار
منتشر شد.
چند روز پیش که «ســتاره معــروف ترکیه به
ایران آمد» یا شاید همان روز که «سجاد رضایی به

امیرعباس کچلیک پیشنهاد داد زن بگیرد» یا شاید
روزی که «اشک بدل ایرانی مسی» در آمد،جایگاه
ایران در پانزدهمین گزارش ســهولت کسب و کار
بانک جهانی کاهــش یافت اما جز یکی دو روزنامه
اقتصادی و چند سایت مخالف دولت و چند کانال
تلگرامی،کســی زحمت تجزیه و تحلیل گزارش را
نکشید.
گزارش جدید بانک جهانــی میخواهد بگوید
کسب وکار در ایران به نسبت بقیه کشورها چقدر
سخت است و با چه موانعی مواجه است.
جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر
است .ما اصال کشور خوبی برای کسب وکار نیستیم.
حتی در میان کشورهای بحرانزده منطقه خاورمیانه
هم رتبه خوبی نداریم .ایران در رتبهبندی امسال با
قرار گرفتن در رتبــه دوازدهم منطقه  ،پایینتر از
کشورهایی نظیر امارات ،ترکیه و بحرین قرار گرفته
و تنهــا از کشــورهایی
نظیر مصر ،لبنان ،عراق،
سوریه و یمن وضعیت
بهتری دارد.
خوب است آنها که
مدام اخبار سیاســی را
دنبال میکنند،یا آنها که
پیوستهنگرانجابهجایی
کشــورها در ردهبندی
فیفا هستند یا آنها که
به اخبار ســلبریتیها
عالقــه دارند،گاهی هم
نیم نگاهی به وضعیت
اقتصادی کشــور خود داشته باشند .یکی دو الیک
و دو ســه کامنــت و چنــد فوروارد،احتماال باعث
میشود سیاستمداران ،روزنامهنگاران و روشنفکران
هم نسبت به جایگاه ناراحت کننده ایران در زمینه
سهولت کســب وکار کنجکاو شوند .آن وقت شاید
یادشــان افتاد که با یک حرکت کوچک میتوانند
دهها مانــع را از پیش پای کارآفرینان خرد و کالن
کشور بردارند.
منبع :گفتار نو

قـــیــمــت رقــابـــتـــی
صرفهجـویـی در زمــان
تنــوع در انـتــخـاب
بهترین کیفیـت

عـرضه انـواع
سنگ تراورتن(سفید عباسآباد ،کرم ،شکالتی)
سنگ گرانیت و مرمریت
سنگفرش و سنگ پله
شهرک صنعتی شماره یک -خیابان افرا
09133793949-09130453949
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جامعه 5

پيامك300099004806 :

 ابوذر خواجویینسب
برخی جامعهشناسان معتقدند؛
گیشه تئاتر نشاندهنده فرهنگ یک
جامعه است .به بیانی دیگر میزان
فرهنگ یک جامعه را با اقبال مردمش
به تئاتر میسنجند .اما چرا؟ زیرا
بسیاریازمعضالتدرزمینهاجتماعی
میتواند ب ه وسیله هنرهای نمایشی به
تصویر کشیده شود و حتی گاهی به
سمت ح ل شدن حرکت کند .کما
اینکهامروزهدرکشورهاییکهفرهنگ
تئاتر با زندگی مردم عجین شده است،
این هنر حرف اول را م یزند .زیرا باور
کردهاند؛ تئاتر مترادف فرهنگ است
و فرهنگ هم ،ارتشی است که در
سکوت میجنگد .برای مثال در جنگ
«بوسنی» و در اوج حمالت صربها،
مردم و مسئوالن این کشور تئاتر را رها
نکردند،چونروحیهوفرهنگمقاومت
را پرورش م یداد.
اما ما چه کردهایم .وقت و بی وقت،
آسمان و ریسمان بافتهایم تا گلوی هنر
را بفشاریم مبادا حرفی از حلقومش
بیرون بیاید که به مذاق ما خوش نیاید!
هنر و ب ه ویژه هنر «نمایش» باید
آینه جامعهای باشد که در آن شکل بازسازی واقعه عاشورا در سیرجان ،عکس :الله خواجویی | جامجم
گرفته و در حال حرکت است .اگر
اجازه ندهیم تا هنرمند حرفها و انتقادهای اجتماعیاش را مطرح می کند ،حرف دل مردم را بزند ،روشنگری کن د و دردهای آنها را از
کند ،به جامعه خیانت کردهایم! هنر آزاد است .هنر قرار است که با زبان هنر به تصویر بکشد.
در شهری زندگی میکنیم که یک روز با با خبر مشروبات الکلی
تلخی زندگی را کم کند .به قول نیچه «اگر هنر نبود ،حقیقت ما را
میکشت» هنرمند قرار است با ادراکات و شناختی که از جامعه پیدا سمی تیتر یک رسانهها میشود و روز دیگر نامش با قصه تلخ و شرم

نگاهی به اجرای نمایش«واقعه عاشورا»

چراغ «تئاتر» را خاموش نکنیم!

آور «خرافهپرستی» آلوده میشود! ب هراستی در این شهر بحرانزده
به کدام سو چنین شتابان رفتهایم که امروز کاسه چه کنم را به
دست گرفتهایم؟ آیا برای رشد و اعتالی فرهنگ و هنر این شهر
قدمی برداشتهایم یا تنها سنگ پیش پای هنر و هنرمند انداختهایم؟

جهل ریشه در بیمسئولیتی ما دارد.
اگر صدای یک هنرمند از انتقاد به ناله
و فریاد رسیده است ،حتما برای چند
آتشبیار معرکه ،خوشرقصی کردهایم
و قانون و عدالت را زیر پاها ی خود له
کردهایم.
همین چند روز پیش ،در غروب
اربعین حسینی و در جوار حرم
امامزاده علی (ع) نمایشی اجرا شد
که بخشی از واقعه عاشورا را بازسازی
و در معرض دید شهروندان سیرجانی
قرار داد .نمایشی که پشت صحنه و
بازیگری آن را اهالی تئاتر سیرجان
تشکیل م یدادند و سعی کردند زیر
نظر علیمحمد رادمنش از چهرههای
صاحب نام تئاتر خیابانی،گوشههایی از
واقعه عظیم کربال را به تصویر بکشند.
آنها در سرمای پاییزی سیرجان دور
هم جمع شده بودند تا هم سهمی از
سفره آزادگی شهید کربال ببرند و هم
نشان دهند که جزیی از همین جامعه
هستند و با وجود همه بیمهریها و
فقر امکانات سختافزاری ،باز هم در
صحنههنرباقیماندهاند.
بازسازی واقعه عاشورا ،تلنگری
بود تا ب یدلیل چراغ تئاتر یک شهر را
خاموش نکنیم و مهر سکوت بر لبهای
آن نزنیم .کسی نباید فراتر از قانون عمل کند و سبد فرهنگی مردم را
از هنر تهی سازد .فراموش نکنیم که هنر تئاتر چنان سروی است که
خمیدگی مرگ اوست .اگر پشت این جماعت خمیده شود ،موریانه
بنیان خانه فرهنگ این دیار را بر باد میدهد.
ِ

ساخت بیمارستان فوقتخصصی توسط مجمع خیرین سالمت
 پاسارگاد« :مجمع خیرین
سالمت سال  1388در سیرجان شکل گرفت و با
ساختمانی که یک خیر در اختیار مجمع قرار داد،
کارش را آغاز کرد .ساخت بخش دیالیز در بیمارستان
امام رضا(ع) اولین قدم مجمع خیرین سالمت بود.
این مجمع هماکنون متشکل از  14کمیته است
و بیش از  300عضو دارد .این مجمع کمکهای
خیرین را جمعآوری و به بخش دولتی میدهد و
کمبودهای مراکز درمانی را مرتفع میکند اما در کار
اجرایی وارد نمیشود .مجمع خیرین سالمت فعال
بیمار تحت پوشش ندارد چون بیشتر تمرکز آن بر
روی زیرساختها و خرید تجهیزات است» .اینها
را یداهلل قربانی مدیرعامل مجمع خیرین سالمت

در نشست خبریاش گفت نشستی که شنبه این
هفته برگزار شد.
قربانی مجمع خیرین سالمت را مجمعی
مردمنهاد و غیرسیاسی برشمرد که به همه اقشار
تعلق دارد .او گفت« :با همکاری ،هماهنگی و
نیت خیر مردم بسیاری از مشکالت رفع میشود.
چهرههای بزرگی در کشور سیرجانی هستند .حتی
سیرجانیهای خارج از کشور میتوانندکمک کنند».
او از رسانهها خواست کمبودهای مراکز درمانی را به
مردماطالعرسانیکنند.
قربانی اظهار امیدواری کرد در آینده مرکز اداری
مجمع خیرین سالمت در سیرجان ساختهشود تا
انجیاوهای مرتبط با سالمت در آ ن جمع شوند .وی

اهدافمجمعخیرینسالمتسیرجانرا کوتاهمدت،
میانمدت و درازمدت عنوان کرد و از خرید تجهیزات
بیمارستانها و کمبودهای بخش درمان به عنوان
اهداف کوتاهمدت نام برد .ساخت درمانگاهها،
خانههای بهداشت و اورژانس جزو اهداف میانمدت
مجمع است که با کمک خیرین در شهرهای اقماری
تآباد،محمودآباد
چونزیدآباد،بلورد،نجفشهر،نصر 
اقداماتی برای برطرف کردن مشکالت بهداشتی
درمانی در حال انجام است .با توجه به اینکه مردم
سیرجان برای درمان به شهرهای اطراف میروند،
مجمع خیرین سالمت رفع این دغدغه را جزو
اهداف بلندمدت خود قرار داده است .قربانی در این
باره گفت« :برای ساخت بیمارستان  64تختخوابی

فوقتخصصی ،زمین بنیاد خیریه فاطمیه را گرفتیم
و با همکاری شورای شهر اکنون در مرحله صدور
پروانهساختمانیبیمارستانهستیم».ویازبرگزاری
جلساته ماندیشیباسیرجانیهایمقیمتهرانخبر
داد و گفت«:کمک  5میلیارد تومانی برای آغاز کار
عملیات ساخت بیمارستان و جمعآوری 20میلیارد
تومان توسط دو سیرجانی از نتایج این ه ماندیشی و
کمک فکری آنها بوده است» .قربانی از مشارکت
خیرین ،سرمایهگذاران و پزشکان فوقتخصص خارج
از شهرستان در پروژه ساخت بیمارستان خبر داد و
اظهار امیدواری کرد؛ «در آینده نزدیک پزشکان فوق
تخصص را ماهانه یا هفتگی یکی ،دو روز به سیرجان
میآوریم تا بیماران به شهرهای دیگر نروند» .عالوه

بر این قربانی از سیرجان به عنوان اولین شهر در
کشور یاد کرد که طرح غربالگری سرطان پستان را
با بیش از دو میلیارد تومان انجام داده و گفت«:برای
شهرهای اقماری هم برنامه غربالگری داریم» .وی
همچنین از طرح درمان کودکان لبشکری خبر
داد و گفت« :قرار است یک تیم  25نفره پزشکی
برای درمان بیماران لبشکری به سیرجان بیاید تا
این بیماران در سطح استان ،شهرها و استانهای
همجوار تحت درمان و عمل قرار بگیرند که برای این
کار بیماران باید در مجمع ثبتنام کنند».
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت سیرجان از
برگزاری پنجمین همایش دیابت در  23آذر ماه در
سالن دارالقرآن خبر داد.

